
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองลาด

อําเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,221,793 บาท
งบกลาง รวม 17,221,793 บาท

งบกลาง รวม 17,221,793 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
เป็นไปตาม
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนประจําปี เพื่อให้ลูกจ้างได้
รับสิทธิคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ปวย ทุพพลภาพ เสียชีวิตเนื่องจากการทํางานให้แก่นายจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 0.2  ของค่าจ้างพนักงานจ้าง 
เป็นไปตาม 
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว4127 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,743,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่
มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้
กับเทศบาลตําบลหนองลาดแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันได 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,082,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ  ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการไว้กับ
เทศบาลตําบลหนองลาดแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือน เดือนละ 800 บาทต่อราย
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์  ให้แก่ผู้ปวยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยัง
ชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้  ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ไว้กับ
เทศบาลตําบลหนองลาดแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน 
เดือนละ 500 บาทต่อราย
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความ
เดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนรวมที่จําเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน ซึ่ง
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลง
วัน ที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จํานวน 36,193 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท
.ท.) ตาม ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
 รวมฉบับแก้ไข เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 16 ซึ่งกําหนดให้
สมาชิกสามัญต้องชําระค่า บํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล
เป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้กําหนด โดยพิจารณา
จากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงิน กู้ เงินจ่ายขาด และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว 
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889
 ลงวัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.)  คํานวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ทุกหมวด ทุกประเภท  โดยไม่ต้องนํา
รายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ ให้คํานวณตามอัตรากฎหมายที่กําหนด  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยา ในอัตราร้อยละ 3
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ อปท.(สปสช.) จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลหนองลาด ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสมทบเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงิน
อุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท
เป็นไปตาม  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,303,026 บาท

งบบุคลากร รวม 7,149,838 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,525,198 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,979,195 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัด
เทศบาล ที่ได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
สามปี (พ.ศ.2564-2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน  2547 และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ .ศ.2559 วันที่ 27
 เมษายน  2559 ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ที่ สน 0023.2/7976 ลง
วันที่ 27 เมษายน  2559 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,194,407 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่ว
ไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 81,596 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 1,059,688 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต้น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จําเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้   
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก้ไขที่เพิ่มเติม 
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว257  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน  website  
เทศบาลตําบลหนองลาด  เป้นต้น
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2
/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้ง ค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง เพื่อ
เป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
- ค่าเลี้ยงรับรอง ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ใน การ
เลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม อื่นๆ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้
จริง ของปี งบประมาณที่ ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะ กิจ เงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆหรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ  เช่น  งานรับเสด็จงานเฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี  เป็นต้น
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:04:31 หน้า : 9/96



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง ไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เช่น  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ
การอบรม  เป็นต้น  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้าย
ไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตาม
โครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 62
 ลําดับที่ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 258,688 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 43,688 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:04:31 หน้า : 11/96



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ  เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เทปวัดระยะ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์ม
กรองแสง หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น แก็สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์   เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 278,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําในอาคารสํานักงานหรืออาคาร
สถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้ในราชการของเทศบาล รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต  ค่า
บริการ ค่าเช่า ค่าสมาชิกในการใช้บริการ ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้
หมาความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านโทรคมนาคม
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 93,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่องๆละ
ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi23
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
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กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

หอกระจายข่าวไร้สายพร้อมค่าติดตั้ง 2 จุด จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นหอกระจายข่าวแบบไร้สาย ระบบ UFH ย่านความ
ถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHZ ลูกข่าย 2 จุด พร้อมค่าติดตั้ง เครื่อง
ละ 43,000 x 2 = 86,000  บาท  รายละเอียดดังนี้
- ลูกข่ายเสียงตามสาย แบบไร้สาย ผ่านคลื่นความ
ถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHZ
- เปิดปิดอัตโนมัติ ภาคขยายเสียง ๒๕๐ วัตต์ RMS
- ยูนิฮอลล์ ๑๕๐ วัตต์ พร้อมปากจํานวน ๔ ชุด
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน และมี
ความจําเป็นต้องซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน และทดแทนของเดิมที่ชํารุด ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบ
ได้ จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลง วันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 629,720 บาท
งบบุคลากร รวม 565,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 565,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 378,480 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ .ศ.2559 วันที่ 27
 เมษายน  2559 ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ที่ สน 0023.2/7976 ลง
วันที่ 27 เมษายน  2559 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่ว
ไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงาน จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 64,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จําเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้   
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก้ไขที่เพิ่มเติม 
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว257  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล เหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต้น
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง ไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เช่น  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ
การอบรม  เป็นต้น  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 61
 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 2,534,475 บาท
งบบุคลากร รวม 1,987,875 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,987,875 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,579,515 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) รวมตําแหน่งว่าง  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และ หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ .ศ.2559 วัน
ที่ 27 เมษายน  2559 ถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือ ที่ สน 0023.2/7976 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน  2559 และหนังสือสั่ง การต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่ว
ไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) รวม
ตําแหน่งว่าง  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) รวมตําแหน่งว่าง  เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน จ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 513,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จําเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้   เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
     2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว257  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 

ค่าใช้สอย รวม 342,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 272,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ  เป็นต้น
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0808.2
/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง ไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559และหนังสือสั่ง
การต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น  ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมเป็นต้น  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ต่างๆ  กระดาษอัด
สําเนา  กระดาษแฟกซ์  กระดาษคาร์บอน  ค่าน้ําดื่ม  สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เป็นต้น ฯลฯ  เป็นไปตาม  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  เช่น  หมึกพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  แผ่นวงจรอิเล
คทรอนิกส์  (Card memory Chip)  เมาส์  คีย์บอร์ด  อุปกรณ์
ต่อพ่วงสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม  หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานทึบ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ประตู มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น
ชั้นปรับระดับ 3 ชั้น  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 หลังๆละ 5,500  บาท รวมเป็น
เงิน 11,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000  บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี
หน่วย ประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่
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น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เป็นไปตาม
1.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 3 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  หน้า 14  ลําดับที่ 3

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 90,000 บาท
งบบุคลากร รวม 90,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 90,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,155,179 บาท

งบบุคลากร รวม 1,040,179 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,040,179 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 733,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ .ศ.2559 วันที่ 27
 เมษายน  2559 ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ที่ สน 0023.2/7976 ลง
วันที่ 27 เมษายน  2559 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,399 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่ว
ไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงาน จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จําเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง ไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่
 เช่น  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม  เป็น
ต้น  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,234,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,190,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าปวยการ อปพร. เป็นไป
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้าง
ปรับปรุงโดเมน website ค่าจ้าง
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 59
 ลําดับที่ 1

โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟปา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแนวป้องกันไฟ
ปา เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไว
นิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตาม
โครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท. 0820.3/ว
 1218 ลงวันที่  28  เม.ย. 2565
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 59
 ลําดับที่ 4
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โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เช่น ค่าสนับสนุน
วิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 50
 ลําดับที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ  เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เทปวัดระยะ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์ม
กรองแสง หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น แก็สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ  เช่น เปล
หามคนไข้  สําลีและผ้าพันแผล  ยาและเวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  ถุง
มือ ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง คลอลีน สาร
ส้ม หน้ากากอยามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  หรือรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์   เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อ
สะท้อนแสง ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่อง
หมาย อปพร. ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:04:31 หน้า : 36/96



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น วาล์วน้ํามันดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟปา (เช่น สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนามต่างๆ เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาด
เล็ก เปลสนาม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 7,000  บาท  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบขาตั้ง ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 24 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 5,000  บาท  รวมเป็น
เงิน 10,000  บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยยนต์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 0.64 HP  
จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,000  บาท  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่อง
จากไม่มี ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลวาริชภูมิ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอวาริชภูมิ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566
เป็นไปตาม
1.หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลวาริชภูมิ ที่ สน52501/369 ลง
วันที่ 26 พฤษภาคม  2565
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563

งานจราจร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไว
นิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตาม
โครงการ 
เป็นไปตาม  
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2564
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 59
 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:04:31 หน้า : 38/96



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้าย
ไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตาม
โครงการ 
เป็นไปตาม  
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม  2564
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 59
 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจรต่างๆ เช่น สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 912,646 บาท

งบบุคลากร รวม 811,746 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 811,746 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 413,146 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่ว
ไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงาน จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 93,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต้น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จําเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้   
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก้ไขที่เพิ่มเติม 
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว257  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง ไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
เช่น  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม  เป็น
ต้น  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่องๆละ
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ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi23
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,423,999 บาท
งบบุคลากร รวม 1,515,725 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,515,725 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,062,819 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี ตาม
กรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหน่งที่มีวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และหนังสือสั่งการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,326 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่ว
ไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 17,580 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงาน จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 2,135,874 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จําเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้   
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก้ไขที่เพิ่มเติม 
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว257  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 1,080,720 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้าง
ปรับปรุงโดเมน website ค่าจ้าง
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง ไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่
 เช่น  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม  เป็น
ต้น  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 545,370 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) จํานวน 3 ศูนย์  จํานวน 545,370  บาท
- ค่าอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาย
ในเขตตําบลหนองลาด จํานวน 106 คน  ในอัตรามื้อละ 21 บาท
ต่อคน  จํานวน 245 วัน  เป็นเงิน 545,370  บาท
เป็นไปตาม
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรับรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 50
  ลําดับที่ 3

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่า
สนับสนุนวิทยากร  ค่าสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าป้ายไวนิล  ค่า
วัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
 และ หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หน้า 50  ลําดับที่ 1  
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 242,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  จํานวน 242,350 บาท ดังนี้
1.ค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 2-5
 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลหนองลาด จํานวน 106
 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน 180,200 บาท
2.ค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลหนองลาด จํานวน 55 คน ใน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 11,000 บาท
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลหนองลาด  จํานวน 55
 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 11,000 บาท
4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลหนองลาด  จํานวน 55
 คน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน 16,500 บาท
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5
 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลหนองลาด จํานวน 55
 คน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี  เป็นเงิน  23,650 บาท
เป็นไปตาม
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรับรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 50
  ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 1,041,754 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,011,754 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,011,754 บาท ดัง
นี้
1.ค่าอาหารเสริมนม  สําหรับโรงเรียนสําหรับ (สพฐ.) ภายในเขต
ตําบลหนองลาด จํานวน 422  x 7.37 x 260 = 808,636.40
 บาท
2.ค่าอาหารเสริมนม  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในเขตตําบลหนอง
ลาด จํานวน 106 x 7.37 x 260 = 203,117.20 บาท
เป็นไปตาม
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เทปวัดระยะ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 1,772,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,772,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุน รร. สพฐ.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 1,772,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กอนุบาลและเด็ก ป1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในเขตตําบลหนอง
ลาด จํานวน 422 คน  โดยตั้งรับในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อ
คน  จํานวน 200  วัน เป็นเงิน 1,772,400  บาท
เป็นไปตาม
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรับรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3
  หน้าที่ 51  ลําดับที่ 5
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 938,198 บาท

งบบุคลากร รวม 564,198 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 564,198 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 285,630 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ .ศ.2559 วันที่ 27
 เมษายน  2559 ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ที่ สน 0023.2/7976 ลง
วันที่ 27 เมษายน  2559 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,568 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่ว
ไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงาน จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 374,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จําเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล เหมาบริการบุคคลภายนอก 
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง ไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เช่น  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ
การอบรม  เป็นต้น  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น แก็สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น เปลหาม
คนไข้ สําลีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ทราย
อะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์   เมมโมรี่การ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 294,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 74,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลร้านค้า แผงลอยและร้านขายของชํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลร้าน
ค้า แผงลอยและร้านขายของชํา เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่า
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 53
 ลําดับที่ 5

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไว
นิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตาม
โครงการ 
เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 53
 ลําดับที่ 3
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โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ เช่น ค่าสํารวจข้อมูลสัตว์  ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
ป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการ
ตามโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 53
 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ให้กับกรรมการหมู่บ้านภายในเขตตําบลหนองลาด  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามความเหมาะสมของบริบทใน
พื้นที่ และคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็น
สําคัญ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารสุข ในกรอบวงเงินหมู่บ้านละ  20,000
  บาท จํานวน  11 หมู่บ้าน เป็นเงิน 220,000  บาท  ราย
ละเอียด ดังนี้
1.บ้านหนองลาด หมู่ 1 ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
2.บ้านค้อ หมู่ 2 ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
3.บ้านดอนยาวใหญ่ หมู3่ ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
4.บ้านขาว หมู4่ ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
5.บ้านจําปา หมู่5 ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
6.บ้านดอนยาวน้อย หมู6่ ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
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7.บ้านหนองแวงน้อย หมู7่ ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
8.บ้านหนองบาก หมู8่ ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
9.บ้านหนองลาด หมู่ 9 ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
10.บ้านจําปาทอง หมู่ 10 ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
11.บ้านจําปา หมู่11 ตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี  ประจําปี 2566
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 54
 ลําดับที่ 6
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,156,182 บาท

งบบุคลากร รวม 1,018,682 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,018,682 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 794,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ .ศ.2559 วันที่ 27
 เมษายน  2559 ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ที่ สน 0023.2/7976 ลง
วันที่ 27 เมษายน  2559 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 175,282 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่ว
ไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงาน จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 113,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จําเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล เหมาบริการบุคคลภายนอก
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง ไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เช่น  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ
การอบรม  เป็นต้น  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 24,500 บาท

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:04:31 หน้า : 64/96



ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB – มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
เป็นไปตาม
1.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม  2564
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  หน้า 14  ลําดับที่ 5
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่องๆละ
ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi23
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
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- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถาน
ที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 46
 ลําดับที่ 2

โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูง
อายุ เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม ของ จนท. ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 48
 ลําดับที่ 2
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โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่า
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรม ของ จนท. ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 48
 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอวาริชภูมิ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอวาริช
ภูมิ  ตามโครงการรวมน้ําใจ ไทวาริชภูมิ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566 
เป็นไปตาม
1.หนังสือสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอวาริชภูมิ  ที่ กอ.สน.03
/ว38/2564  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
3.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 47
 ลําดับที่ 9

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:04:31 หน้า : 68/96



แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 745,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 745,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้าง
ปรับปรุงโดเมน website ค่าจ้าง
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ต่างๆ  เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์ม
กรองแสง หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น แก็สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน มีดตัดต้นไม้ ปุย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อ
สะท้อนแสง ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่อง
หมาย อปพร. ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่น/ท้องที่สัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่น/ท้องที่สัมพันธ์ เช่น ค่า
สนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1/2565
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 5,000 บาท

พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าสนับสนุน
วิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 47
 ลําดับที่ 5

โครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 47
 ลําดับที่ 7
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โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้กับผู้นําชุมชนและประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับผู้นําชุมชน
และประชาชน เช่น ค่าสนับสนุนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่า
อาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 63 
  ลําดับที่ 6

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด  เช่น  ค่า
สนับสนุนวิทยากร  ค่าสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าป้ายไวนิล  ค่า
วัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
2.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่  3
  หน้า  52  ลําดับที่  1
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เทปวัดระยะ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่
บอล ตะกร้อ เป็นต้น
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559  และหนังสือสั่ง
การต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือ
ยาว เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่  2
  หน้า 44  ลําดับที่  3

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:04:31 หน้า : 74/96



โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า
สถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่  2
  หน้า 44  ลําดับที่  4

โครงการภูไทรําลึก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการภูไทรําลึก เช่น ค่าสถานที่ ค่า
อาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่  2
  หน้า 44  ลําดับที่  1
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่า
วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่  2
  หน้า 44  ลําดับที่  2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,985,782 บาท

งบบุคลากร รวม 1,723,482 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,723,482 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,162,830 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ .ศ.2559 วันที่ 27
 เมษายน  2559 ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ที่ สน 0023.2/7976 ลง
วันที่ 27 เมษายน  2559 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 449,652 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างประเภทภารกิจและทั่ว
ไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ
.2564-2566) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงาน จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 232,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง เป็นต้น 
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จําเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 17,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้   
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับแก้ไขที่
เพิ่มเติม 
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว257  ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้าง
ปรับปรุงโดเมน website ค่าจ้าง
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าเช่าที่ พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน เทศบาล
ตลอดจนลูกจ้างเทศบาล ฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทาง ไปติดต่อ
ราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เช่น  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ
การอบรม  เป็นต้น  เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 29,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000  บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี
หน่วย ประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

วันที่พิมพ์ : 21/9/2565  11:04:31 หน้า : 80/96



 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เป็นไปตาม
1.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2564
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่องๆละ
ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi23
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 3,885,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เทปวัดระยะ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 3,485,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,485,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริเวณหน้า รร.จําปา
ศิริราช บ้านจําปาทอง  ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร

จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนบริเวณหน้า รร.จําปาศิริราช บ้านจําปาทอง  ตําบล
หนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นข้างร้านค้าประชา
รัฐ บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร

จํานวน 241,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเส้นข้างร้านค้าประชารัฐ บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3
 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณ
งาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 346.50 ตารางเมตร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นโนนม่วงเฒ่า เริ่ม
จากถนน คสล.เดิม บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตําบลหนองลาด อําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเส้นโนนม่วงเฒ่า เริ่มจากถนน คสล.เดิม บ้านหนอง
บาก หมู่ที่ 8 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิม
บริเวณหน้าบ้านนายอุทิศ ศิริบุญ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตําบล
หนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เริ่มจากถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านนายอุทิศ ศิริ
บุญ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริช
ภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 240.00 ตารางเมตร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อสําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่
บ้าน บ้านจําปา หมู่ที่ 5

จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อ
สําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจําปา หมู่ที่ 5
  ปริมาณงาน ยาว 57.00 เมตร ขนาดตามแบบเทศบาลตําบล
หนองลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อสําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่
บ้าน บ้านจําปาทอง หมู่ที่ 10 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้าน 
นางสาวรัชดา สมนาม)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อ
สําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านจําปาทอง หมู่ที่ 10
 (เริ่มจากตัวเดิมถึงบริเวณหน้าบ้านนางรัชดา สมนาม) ปริมาณ
งาน ยาว 86.50 เมตร ขนาดตามแบบเทศบาลตําบลหนองลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อสําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่
บ้าน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากตัวเดิมถึงหน้าบ้านนาง
สําราญ พรหมวิชัย)

จํานวน 139,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อ
สําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3
 (เริ่มจากตัวเดิมถึงหน้าบ้านนางสําราญ พรหมวิชัย) ปริมาณ
งาน ยาว 60.00 เมตร ขนาดตามแบบเทศบาลตําบลหนองลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อสําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 (เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตมาทางศาลา
ประชาคม)

จํานวน 278,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อ
สําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8
 (เริ่มจากสุดถนนคอนกรีตมาทางศาลาประชาคม) ปริมาณ
งาน ยาว 120.00 เมตร ขนาดตามแบบเทศบาลตําบลหนองลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อสําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายบุญ 
สุรินทะ)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อ
สําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1
 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายบุญ สุรินทะ) ปริมาณ
งาน ยาว 108.00 เมตร ขนาดตามแบบเทศบาลตําบลหนองลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อสําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนาย
อุทัย สํานึก)

จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อ
สําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1
 (เริ่มจากตัวเดิมบริเวณหน้าบ้านนายอุทัย สํานึก) ปริมาณ
งาน ยาว 47.00 เมตร ขนาดตามแบบเทศบาลตําบลหนองลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อสําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่
บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 (เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายสุริยนต์ 
วิโรจน์เรือง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางบัวไล จําเริญเศษ)

จํานวน 453,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหล่อ
สําเร็จรูป พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1
 (เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายสุริยนต์ วิโรจน์เรือง ถึงบริเวณหน้า
บ้านนางบัวไล จําเริญเศษ) ปริมาณงาน ยาว 193.00 เมตร ขนาด
ตามแบบเทศบาลตําบลหนองลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจําปา หมู่ที่11 ตําบล
หนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านจําปา หมู่ที่11 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจําปา หมู่ 11
 ตามแบบเทศบาลตําบลหนองลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 
ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 157,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
ลูกรัง บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริช
ภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 295.00 เมตร ถม
ดินปรับระดับ สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ลงหินลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พร้อมทําการเกรดตกแต่งด้วยรถเกรดเดอร์และบดอัดแน่น
ด้วยรถบดชนิดล้อเหล็กด้านหน้า
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยข้างนานายบุญ
เรียน เชียงแมน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองลาด อําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ซอยข้างนานายบุญเรียน เชียงแมน บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่
ที่ 3 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการ
ลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยข้างนานายบุญ
เรียน เชียงแมน จํานวนไม่น้อยกว่า 225.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565
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โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยข้างบ้านนายเจน
ศักดิ์ สมบัติศรี บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตําบลหนองลาด อําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ซอยข้างบ้านนายเจนศักดิ์ สมบัติศรี บ้านดอนยาวน้อย หมู่
ที่ 6 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการ
ลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยข้างบ้านนายเจน
ศักดิ์ สมบัติศรี  จํานวนไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยคูห้วยกุดแล้ง บ้าน
ดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ซอยคูห้วยกุดแล้ง บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลหนอง
ลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการลงหิน
ลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยคูห้วยกุดแล้ง จํานวนไม่น้อย
กว่า 192.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยจากถนน คศล. 
บ้านจําปาไป บ้านคําปูตา ไปหา ถนน คสล.บ้านจําปา ไป บ้านค้อ
เขียว บ้านจําปา หมู่ที่ 5 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสก
ลนค

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ซอยจากถนน คศล. บ้านจําปาไป บ้านคําปูตา ไป
หา ถนน คสล.บ้านจําปา ไป บ้านค้อเขียว บ้านจําปา หมู่ที่ 5
 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการลง
หินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยจากถนน คศล. บ้านจําปา
ไป บ้านคําปูตา ไปหา ถนน คสล.บ้านจําปา ไป บ้านค้อ
เขียว จํานวนไม่น้อยกว่า 130.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565
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โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยนานายสมชาย สุ
รินราช บ้านจําปา หมู่ที่ 5 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ซอยนานายสมชาย สุรินราช บ้านจําปา หมู่ที่ 5 ตําบลหนอง
ลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการลงหิน
ลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยนานายสมชาย สุริน
ราช จํานวนไม่น้อยกว่า 65.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยปาช้า บ้านขาว 
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ซอยปาช้า บ้านขาว หมู่ที่ 4 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริช
ภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ซอยปาช้า จํานวนไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยสํานักสงฆ์ปูตา
จําปาธรรมไปหนองโคกคํา บ้านจําปา หมู่ที่ 5 ตําบลหนองลาด 
อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ซอยสํานักสงฆ์ปูตาจําปาธรรมไปหนองโคกคํา บ้าน
จําปา หมู่ที่ 5 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร โดยทําการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอย
สํานักสงฆ์ปูตาจําปาธรรมไป หนองโคกคํา จํานวนไม่น้อย
กว่า 130.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565
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โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยหน้า รพ.สต.จําปา
ทอง บ้านจําปาทอง หมู่ที่ 10 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ซอยหน้า รพ.สต.จําปาทอง บ้านจําปาทอง หมู่ที่ 10 ตําบล
หนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการลงหิน
ลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ซอยหน้า รพ.สต.จําปา
ทอง  จํานวนไม่น้อยกว่า 65.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ถนนสายโนนม่วง
เฒ่า,สายนาหว้า บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตําบลหนองลาด อําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ถนนสายโนนม่วงเฒ่า,สายนาหว้า บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8
 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการลง
หินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ถนนสายโนนม่วงเฒ่า,สายนา
หว้า จํานวนไม่น้อยกว่า 290.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ถนนสายบ้านค้อไป 
บ้านเล่า บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ถนนสายบ้านค้อไป บ้านเล่า บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตําบลหนอง
ลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการลงหิน
ลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ถนนสายบ้านค้อไป บ้าน
เล่า จํานวนไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565
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โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ถนนสายบ้านดอนยาว
ใหญ่ไป ห้วยหินลาด บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองลาด 
อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ไป ห้วยหินลาด บ้านดอนยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร โดยทําการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ถนน
สายบ้านดอนยาวใหญ่ไป ห้วยหินลาด จํานวนไม่น้อยกว่า 225.00
 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ถนนสายบ้านหนอง
ลาดไปห้วยปลาหาง บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตําบลหนองลาด อําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบ ถนนสายบ้านหนองลาดไปห้วยปลาหาง บ้านหนองลาด หมู่
ที่ 1 ตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยทําการ
ลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ถนนสายบ้านหนองลาดไป
ห้วยปลาหาง จํานวนไม่น้อยกว่า 160.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งเรียบ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน มีดตัดต้นไม้ ปุย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปลูกปา ปล่อยพันธุ์ปลา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกปา ปล่อยพันธุ์
ปลา เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือ
สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  หน้า 2 
 ลําดับที่ 2
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,261,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,261,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 346,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้าง
ปรับปรุงโดเมน website ค่าจ้าง
เป็นไปตาม
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 585,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม ธง
ชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เทปวัดระยะ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย  ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น เปล
หามคนไข้ สําลีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุง
มือ ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี
รอมไดร์ฟ  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นต่างๆ เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําในอาคารสํานักงานหรืออาคาร
สถานที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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